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Prof. ing. Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj:

„Continuăm şi în 2013 programul ambiţios
de investiţii în municipiul Lugoj”

Perioada de criză economică pe care o traversăm şi în acest an nu împiedică munici-
palitatea să urmeze, pas cu pas, programul complex de investiţii pentru care s-a angajat
în faţa cetăţenilor. Pe de o parte se vor finaliza o serie de proiecte importante începute
în anii trecuţi, pe de altă parte vor fi demarate o serie de proiecte noi. 

„Cu fiecare lucrare, cu fiecare proiect pe care îl finalizăm, ne apropiem de obiectivul pe care
ni l-am propus, acela de a transforma Lugojul într-un oraş modern în care să punem în valoare
ceea ce avem frumos din vechime, dar şi să construim la rândul nostru. Toate demersurile noas-
tre au ca scop îmbunătăţirea vizibilă a vieţii de zi cu zi a cetăţenilor oraşului. Nu ne preocupă
doar rezolvarea problemelor serioase de infrastructură, precum apă, canalizare, drumuri şi tro-
tuare, ci dorim ca cetăţenii să beneficieze şi de un comerţ civilizat. De aceea, după ce am
schimbat faţa bazarului, vom face şi o piaţă agroalimentară modernă De prea mult timp lugo-
jenii caută locuri de agrement în alte părţi, chiar în ţări vecine, de aceea dorim să le oferim
aici un ştrand modern, un bazin acoperit dotat corespunzător şi un cinematograf. Aşa cum sun-
tem hotărâţi să continuăm să schimbăm din temelii faţa fiecărui cartier, ne preocupă şi zona
centrală. Vrem ca fiecare turist care ne vizitează oraşul să plece cu dorinţa de a se întoarce şi
altădată cu plăcere aici. De aceea vom pune în valoare clădirile vechi din zona Pieţei J. C. Dră-
gan într-un program etapizat. Şi cum anul trecut nici criza şi nici alegerile nu ne-au încetinit
ritmul lucrărilor sunt convins că nici în 2013 nu vom întâmpina probleme”, a declarat Primarul
Francisc Boldea.

Proiectele care se vor finaliza pe parcursul acestui an sunt:
l Modernizarea Staţiei de Epurare în Municipiul Lugoj (Jabăr);
l Podul pietonal peste râul Timiş între Piaţa George Coşbuc şi cartierul Ştrand;
l Modernizarea Ştrandului Municipal;
l Amenajarea modernă a Cinematografului Victoria;
l Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare.

Pe parcursul anului 2013 vor demara lucrările la:
l Realizarea unui bazin acoperit în municipiu;
l Modernizarea Pieţei Agroalimentare „George Coşbuc”;
l Branşamentele la reţeaua de apă în Municipiul Lugoj;
l Reabilitarea faţadelor din centrul istoric;
l Iluminatul cimitirului baptist;
l Alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, drumuri în noul cartier Militari.

În paralel, se vor derula şi lucrări în cartiere, în continuarea eforturilor depuse anul trecut la
schimbarea aspectului acestora prin modernizarea drumurilor, trotuarelor şi parcărilor. Va continua
şi programul de asfaltare, precum şi cel de reparaţii şi întreţinere a drumurilor asfaltate, pavate,
sau pietruite.

Toate aceste lucrări presupun un efort financiar pe măsură. În această perioadă se definitivează
la nivelul instituţiei ultimele detalii legate de bugetul pe anul 2013. „Primăria Lugoj se află din
punct de vedere financiar într-o situaţie favorabilă, neavând un grad ridicat de îndatorare. Pentru
creditul din 2007 anul trecut a fost vârful de sarcină pe care am reuşit să-l achităm. După ce vom
achita şi tranşa aferentă acestui an gradul de îndatorare a oraşului va ajunge sub 5%, unul dintre
cele mai mici din rândul municipiilor din ţară. În cazul în care situţia de criză va ameninţa scăderea
ritmului investiţiilor, oraşul îşi poate permite fără probleme o îndatorare într-un procent de încă
3-4%”, a mai precizat şeful executivului.

Aurel Jurubiţă
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Prin Metodologia aprobată de Hotărârea Guvernului
nr.1252/2012, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 8 din
data de 7 ianuarie 2013, s-a modificat perpectiva de
abordare a serviciilor de creşă şi educaţie antepreşco-
lară, prestate în unităţi acreditate în acest sens: creşe,
grădiniţe sau centre de zi, publice sau private. Creşa este
un serviciu de interes local, public sau privat, care are
misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de
îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de
vârstă antepreşcolară.

Creşele şi, după caz, centrele de zi în care se organi-

zează grupe de educaţie timpurie antepreşcolară fac
parte atât din sistemul naţional de servicii sociale regle-
mentat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, prin
furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere, cât şi
din sistemul de învăţământ preuniversitar reglementat
de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de
educaţie timpurie anteprescolară. Grădiniţele în care se
organizează grupe de educaţie timpurie anteprescolară
fac parte din sistemul de învăţământ preuniversitar, re-
glementat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu

modificările şi completările ulterioare. Creşele, grădi-
niţele şi centrele de zi în calitate de furnizori de educaţie
antepreşcolară se autorizează/ acreditează în baza Me-
todologiei de evaluare instituţională în vederea autori-
zării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de
educaţie timpurie, elaborată de către Ministerul Educa-
ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii antepreş-
colare vizează următoarele aspecte: 

a) stimularea diferenţiată a copilului în vederea dez-
voltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv
şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice
de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat; 

b) realizarea unui demers educaţional bazat pe inte-
racţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea
eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de în-
văţare; 

c) promovarea jocului ca formă de activitate, me-
todă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor edu-
caţionale la vârstele timpurii; 

d) promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin ac-
tivităţi de grup specifice vârstei; 

e) sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpu-
rie a copiilor. 

Numărul copiilor la grupa de antepreşcolari este în
medie de 7 copii, dar nu mai puţin de 5 copii şi nu mai
mult de 9 copii. Organizarea grupelor se va face în func-
ţie de solicitările părinţilor, de condiţiile materiale şi de
funcţionare ale unităţii, de nivelul de protecţie şi edu-
caţie pe care îl necesită copiii, precum şi de necesitatea
asigurării coerenţei activităţii de educaţie timpurie, a
protecţiei copiilor proveniţi din medii defavorizate şi
dezvoltării relaţiilor socio-afective între aceştia. Unită-
ţile de educaţie antepreşcolară cu program prelungit şi
saptamânal funcţionează pe tot parcursul anului, inclu-
siv în timpul vacanţelor şcolare, perioadă în care nu se
organizează proces instructiv-educativ. 

Programul de funcţionare al creşelor, că unităţi de
educaţie timpurie, este de luni până vineri, în intervalul
orar 6,00-18,00. 

Tipurile de servicii pe care le oferă unităţile de edu-

caţie antepreşcolară sunt: 
a) servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui

curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cog-
nitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe re-
medierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficiente
de dezvoltare; 

b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor; 
c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a co-

pilului; 
d) servicii complementare pentru copil, familie, res-

pectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de
informare. 

Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de
educaţie antepreşcolară se face de regulă la începutul
anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului
şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locu-
rilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat. 

Actele necesare înscrierii copiilor în unităţile care
oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt: 

a) cerere de înscriere; 
b) copie de pe certificatul de naştere al copilului; 
c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/re-

prezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor
minori şi, după caz, copie a hotarârii/sentinţei de pla-
sament sau a sentinţei de încredintare în vederea adop-
ţiei; 

d)adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre pă-
rinţi/reprezentanţii legali; 

e)adeverinţă de la medicul de familie, în care să se
menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic; 

f)fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor
elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea
copilului în colectivitate; 

g)analize medicale: testare la tuberculină şi examen
coproparazitologic pentru copil. 

Cererea de înscriere trebuie să fie însoţită de avizul
epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copi-
lului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea
unităţii.

Maria Elena Stămurean

Modificări legislative şi în materia organizării şi funcţionării
creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

- La stabilirea venitului net lunar
al familiei sau, după caz, al per-
soanei singure se vor lua în consid-
erare toate veniturile pe care
membrii acesteia le-au realizat în
luna anterioară depunerii cererii, in-
clusiv cele care provin din drepturi
de asigurări sociale de stat, asigurări
de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi
ajutoare cu caracter permanent, in-
diferent de bugetul din care se
suportă, obligaţii legale de
întreţinere şi alte creanţe legale, cu
excepţia alocaţiei pentru susţinerea
familiei prevăzute de Legea nr.
277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, republicată, a
bugetului personal complementar
prevăzut de Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a ajutoarelor
de stat acordate în baza Ordonantei
Guvernului nr. 14/2010 privind
măsuri financiare pentru regle-
mentarea ajutoarelor de stat acordate
producătorilor agricoli, începând cu
anul 2010, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 74/2010,
cu completările ulterioare, a burselor
de studiu şi a burselor sociale, pre-
cum şi a sprijinului financiar
prevăzut de Hotarârea Guvernului nr.
1.488/2004 privind aprobarea criteri-
ilor şi a cuantumului sprijinului fi-

nanciar ce se acordă elevilor în
cadrul Programului naţional de
protecţie socială “Bani de liceu”, cu
modificările şi completările ulte-
rioare.

- Primarul are obligaţia să
transmită AJPIS documentele şi
situaţia centralizatoare privind titu-
larii ajutorului social şi sumele de
plată, până la data de 5 a fiecarei
luni, pentru luna anterioară, dar şi
modificările /suspendările /încetarile
dreptului (stabilit anterior) cu efect
din luna respectivă. 

- În ceea ce priveşte obligaţiile
titularului de ajutor social, acesta tre-
buie să depună din 3 în 3 luni, la pri-
maria unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale în a carei
raza teritoriala îsi are domiciliul ori
resedinta, declaratia prevazuta la art.
9 alin. (5).

- Obligaţia de a-şi achita datoriile
către bugetul local pentru bunurile
pe care le deţin în proprietate revine
beneficiarilor de ajutor social
(familii sau persoane singure) dacă
drepturile la aceste prestaţii sunt sta-
bilite de cel puţin 6 luni. Condiţia
este obligatorie pentru menţinerea
drepturilor şi în continuare. Sunt
exceptaţi de la prevederile
menţionate beneficiarii ajutorului so-
cial definiţi la art. 2 alin. (2) din
lege.

În situaţia în care se constată că

obligaţia prevăzută mai sus nu a fost
îndeplinită în termenul prevăzut la
art. 161 alin. (2) din lege, acordarea
ajutorului social se prelungeşte cu
încă 2 luni, urmând ca, după acest
termen, plata ajutorului social să fie
suspendată în condiţiile art. 161 alin.
(4) din lege.

- În aplicarea prevederilor art. 161

din lege, beneficiarii de ajutor social
care au în proprietate bunuri aflate în
altă unitate/subdiviziune administra-
tiv-teritorială decât cea în care s-a
stabilit dreptul la ajutorul social au
obligaţia ca, până la data de 20 ian-
uarie, respectiv 20 martie a fiecarui
an, să prezinte la primăria unde s-a
stabilit dreptul la ajutorul social
dovada eliberată de organul fiscal
competent al autorităţii
administraţiei publice locale în a
cărei rază teritorială se află bunurile
impozabile sau taxabile, prin care se
confirmă achitarea obligaţiilor legale
către bugetele locale pentru anul an-
terior.

- Dreptul la ajutorul social, re-
spectiv plata acestuia se suspendă
pentru întreaga familie sau, după
caz, pentru persoana singură, dacă
nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia
prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b)
din lege, precum şi în situatia în care
familiile beneficiare nu respectă
obligaţia prevăzută la art. 161 alin.
(1) din lege. Aceeaşi sancţiune inter-

vine dacă în urma controlului efec-
tuat de inspectorii sociali sau de
reprezentanţi ai Curtii de Conturi a
României s-au constatat date eronate
cu privire la componenţa familiei ori
a veniturilor beneficiarilor.

- Suspendarea dreptului de ajutor
social se face prin dispozitie scrisă a
primarului, începând cu luna
următoare celei în care s-au constatat
de către serviciul sau persoana/ per-
soanele prevăzute la art. 15 alin. (3)
motivele prevăzute la alin. (1) lit. a)-
d) si g), respectiv cu luna aprilie (an-
terior, în lege era prevăzută luna
februarie) a fiecărui an în situaţia
prevăzută la lit. h), şi se comunică
titularului în termen de 15 zile de la
data emiterii acesteia.

- Dreptul la ajutorul social, re-
spectiv plata acestuia, încetează în-
cepând cu luna următoare celei în
care a fost constatată neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute de lege, dacă în
urmă verificării prevăzute la art. 18
alin. (3) din lege se adevereşte acest
fapt.

- În ceea ce priveşte ajutoarele de
urgenţă, acestea se acorda pentru
acoperirea nevoilor de bază ale fam-
iliei sau ale persoanei singure aflate
în situaţiile prevăzute la art. 28 alin.
(1) din lege, în vederea susţinerii
acestora. Pentru acordarea aju-
toarelor de urgenţă AJPIS transmit
ANPIS anchetele sociale efectuate în

condiţiile art. 38 din lege, pe bază de
borderou care cuprinde numele ben-
eficiarului, adresa de domiciliu/
reşedinţă, situaţia pentru care se
propune ajutorul de urgenţă şi suma
propusă cu titlu de ajutor de urgenţă.

Pe baza borderourilor, ANPIS
transmite Ministerului Muncii, Fam-
iliei şi Protecţiei Sociale situaţia cen-
tralizatoare privind propunerile de
ajutoare de urgenţă. ANPIS, la solic-
itarea Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale, are obligaţia de
a prezenta acestuia anchetele sociale.

- Sub aspectul asigurării
locuinţelor aflate în proprietatea
familiilor sau persoanelor singure
beneficiare de ajutor social, aceasta
poate fi plătită fie de către titular, iar
în situaţia în care nu este încheiată o
poliţă facultativă în baza prevederilor
art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008,
republicată, asigurarea obligatorie
împotriva cutremurelor, alunecărilor
de teren sau inundaţiilor se plăteşte de
către ANPIS, prin agenţiile teritoriale,
cu respectarea Normelor privind
forma şi clauzele cuprinse în contrac-
tul de asigurare obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren şi inundaţiilor,
puse în aplicare prin Ordinul
preşedintelui Comisiei de Supraveg-
here a Asigurărilor nr. 15/2012, cu
modificările şi completările ulte-
rioare. Maria Elena Stămurean

Noutăţi legislative în materia venitului minim garantat
Prin H.G. nr. 1291 din 18 decembrie 2012 au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, sub următoarele aspecte:
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Anul 2013 este unul deosebit
de important pentru proiectele
de investiţii aflate pe agenda
municipalităţii. Pe de o parte
sunt o serie de lucrări demarate
în trecut şi care vor fi date în fo-
losinţă în acest an, pe de altă
parte sunt proiecte ce vor fi de-
marate în 2013. Podul pietonal
peste râul Timiş este în fază
avansată de execuţie, urmând să
fie finalizat în a doua jumătate
a anului. Modernizarea Ştran-
dului Municipal, care a început
în toamna anului trecut, este
prevăzută a se încheia de ase-
menea în acest an, cel mai pro-
babil în luna octombrie. În
imediata apropiere a Ştrandului
va începe anul acesta şi con-
strucţia noului bazin acoperit,
lucrare mai complexă, cu ter-
men de finalizare anul 2014.
„Împreună cu facilităţile afe-

rente legate de alimentaţie pu-
blică, dar şi de terenurile de
sport ce vor fi construite in in-
teriorul bazei, ansamblul Ştrand
Municipal – Bazin Acoperit va
oferi lugojenilor posibilitatea de
petrecere în mod plăcut şi civi-
lizat a timpului liber, atât vara
cât şi iarna. În plus, lugojenii
vor fi scutiţi de a căuta aseme-
nea servicii în Ungaria sau în
alte oraşe de la noi”, a declarat
primarul Francisc Boldea.

Un alt proiect care a fost de-
marat la finele anului trecut şi
va fi încheiat în 2013 este Cine-
matograful Victoria care se va
transforma într-un modern cine-
matograf 3D.

Va continua în acest an şi
programul de asfaltare a străzi-
lor din municipiu. Încă 29 de
străzi sunt prevăzute pentru as-
faltare până la finele anului. De

asemenea, municipalitatea con-
sideră de mare importanţă con-
tinuarea programului de izolare
termică a blocurilor. Au fost în-
treprinse demersuri la Ministe-
rul Dezvoltării Regionale
pentru includerea în programul
naţional şi aprobarea de fon-
duri. Sunt prevăzute în această
etapă 77 de blocuri din oraş.

Printre proiectele de investiţii
care încep în acest an se numără
şi reabilitarea Pieţei Agroali-
mentare „George Coşbuc”.
„Lucrarea va veni în sprijinul
cetăţenilor oraşului, care vor
putea să îşi facă cumpărăturile
într-un mod civilizat într-un
spaţiu modern, dar sper să fie
mulţumiţi şi producătorii cărora
le vom crea condiţii mult mai
bune de a-şi prezenta marfa”, a
mai precizat edilul şef.

Aurel Jurubiţă

Proiecte de investiţii pentru anul 2013

Pentru două proiecte de o importanţă ma-
joră privind calitatea vieţii lugojenilor, 2013
reprezintă anul în care lucrările se vor fina-
liza. Este vorba de reabilitarea canalizării şi
de reabilitarea sistemului de alimentare cu
apă în Municipiul Lugoj.

Începută în anul 2007, reabilitarea alimen-
tării cu apă este o lucrare de o complexitate
deosebită şi de mare anvergură. Este vorba de
alimentarea oraşului din patru direcţii, de la
cele două uzine de apă, cu conducte magis-
trale noi de 400 mm. Firma care execută lu-
crarea este Hidroconstrucţia Bucureşti prin
sucursala de la Caransebeş. După montarea
conductei firma are şi obligaţia de a reface
carosabilul pe porţiunile afectate.

Pentru acest an sunt programate două lu-
crări de o importanţă deosebită. Prima este
traversarea râului Timiş pe sub Podul de
Beton, lucrare începută la sfârşitul anului tre-
cut, dar întreruptă din cauza vremii nefavo-
rabile. Odată finalizată această lucrare, se
realizează închiderea inelului magistralei.
Cea de-a doua lucrare importantă o repre-
zintă tot o traversare a râului Timiş, în apro-
piere de Uzina de apă nr. 2, realizându-se
astfel alimentarea magistralei care vine pe
direcţia străzii Jabărului. „Dacă avem în ve-
dere şi realizarea în ultima parte a anului tre-
cut a noii captări de apă de la Uzina 2 de la
adâncimea de trei metri, din porţiunea lim-
pede a rezervei de apă, după încheierea lu-

crărilor oraşul va avea practic o reţea nouă
de apă, cu pierderi minime. Până în 2015
avem intenţia să branşăm gratuit cele peste
18.000 de locuinţe din municipiu, iar cetă-
ţenii vor beneficia de apă de calitate mai
bună şi la o presiune mai mare”, a declarat
Primarul Francisc Boldea.

Al doilea proiect important care va fi fi-
nalizat în cursul acestui an îl reprezintă rea-
bilitarea canalizării în municipiu. Lucrările,
de asemenea de complexitate sporită, au
fost demarate în anul 2009. La început, exe-
cutant a fost firma maghiară Alisca Bau, iar
în prezent titular al lucrării este firma lugo-
jeană Pelicanul. Ca şi în cazul reabilitării
alimentării cu apă, executantul lucrărilor
are obligaţia de a reface carosabilul după în-
cheierea lucrărilor pe diferitele tronsoane.
Au fost însă situaţii când pe aceeaşi stradă
s-au efectuat reabilitări şi la apă şi la cana-
lizare (ex. strada Tudor Vladimirescu) sau
chiar şi la reţeaua de gaze (ex. strada Ro-
manilor) şi situaţia a impus la final asfalta-
rea completă a străzilor respective. 

În acest an sunt programate şi lucrări de
introducere a canalizării pe străzi care nu au
beneficiat de această utilitate publică, cum
sunt unele străzi aflate la periferie sau în car-
tiere noi: strada Bocşei dincolo de canalul
Cernabora, strada Herendeşti, strada Bela
Bartok din noul cartier Eftimie Murgu.

Aurel Jurubiţă

Reabilitarea canalizării 
şi alimentării cu apă 

se finalizează în acest an

Staţia de Epurare reabilitată
se dă în folosinţă la 1 martie
Recepţia pe obiective a Staţiei de Epurare a Municipiului Lugoj, demarată în ultima perioadă a anului

trecut, se desfăşoară conform planificării, astfel încât, lunar, comisia de recepţie preia de la firma Confort,
executantul lucrărilor, fiecare obiectiv cuprins în caietul de sarcini. Comisia întocmeşte o anexă la pro-
cesul-verbal de recepţie care cuprinde toate problemele ce trebuie să fie remediate, urmând ca firma Con-
fort să le remedieze, pentru ca abia atunci fiecare obiectiv să fie preluat. Tot acest proces se va finaliza
până la data de 1 martie. Din acel moment Meridian 22 va prelua în operare staţia de la Primăria Muni-
cipiului Lugoj, care este principalul beneficiar al lucrării.

Lucrările de reabilitare a Staţiei de Epurare s-au realizat cu finanţare guvernamentală dar şi cu cofi-
nanţare locală importantă. Guvernul României, prin Agenţia Fondului pentru Mediu, a alocat suma de
circa 9,4 milioane lei, iar cofinanţarea din partea municipalităţii a fost de circa 11 milioane lei. Staţia va
deveni operaţională la 1 martie şi va deservi atât populaţia oraşului, cât şi a unor localităţi din apropiere.
Comanda obiectivelor care o compun se va realiza într-o manieră modernă pe computer.

Aurel Jurubiţă

La sfârşitul lunii august 2012 municipalitatea a
luat decizia de a demara un proiect de reabilitare a
faţadelor clădirilor din centrul istoric al municipiu-
lui Lugoj. Este vorba de clădirile din zona Pieţei J.
C. Drăgan. Lucrarea a fost împărţită în trei părţi.
Pentru prima parte – care include clădiri situate pe
străzile Valeriu Branişte, Andrei Şaguna şi continuă
la dreapta până la clădirea Poliţiei Municipiului –
a fost organizat deja concursul de soluţii, fiind de-
semnată firma care va executa proiectul de sistema-
tizare arhitecturală.

Tronsonul cuprinde clădiri de la sfârşitul secolu-
lui al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea cu
destinaţii variate: clădiri administrative, clădiri cu
spaţii comerciale şi destinaţia de locuinţă. Pentru

fiecare dintre aceste clădiri proiectantul va avea în
vedere: refacerea faţadelor principale cu punerea în
evidenţă a decoraţiunilor, refacerea şarpantelor şi
învelitorilor, realizarea unui iluminat decorativ al
clădirilor, refacerea elementelor de tâmplărie. Toate
aceste aspecte vor trebui să ţină cont de aspectul
iniţial al clădirilor evidenţiat de fotografiile de
epocă.

După ce se finalizează proiectul de sistematizare
arhitecturală se vor desfăşura lucrările propriu-zise
de refacere a faţadelor. Municipalitatea îşi propune
pentru acest an finalizarea lucrărilor pentru primul
tronson, urmând ca în anii 2014 şi 2015 să fie con-
tinuat proiectul pe celelalte două tronsoane.

Aurel Jurubiţă

Faţade noi pentru clădirile 
din Piaţa J. C. Drăgan
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Caius Brediceanu s-a născut la
Lugoj pe 25 aprile 1879, fiind al
doilea fiu al lui Coriolan Bredi-
ceanu. Viitorul diplomat la Viena a
urmat studii la Lugoj, apoi a frec-
ventat Gimnaziul German din
Sebeş şi Liceul German din Sibiu,
instituţii de învăţământ care-şi vor
pune amprenta pe devenirea sa.

Dovedind o admirabilă predicţie
a zilelor care vor veni, prin anii
1906-1907, tatăl său, Coriolan Bre-
diceanu, îl trimite la studii şi în Ro-
mânia unde va studia şi la Liceul
„Sfântu Sava” din Bucureşti şi la
Iaşi. Va urma studiile universitare
în domeniul ştiinţelor juridice la
Viena, unde a obţinut doctoratul în

drept internaţional şi ştiinţe poli-
tice, familiarizându-se totodată cu
atmosfera ştiinţifică şi cultural-ar-
tistică din capitala imperiului, ceea
ce va constitui desigur un ascen-
dent în cunoaşterea vieţii diploma-
tice, politice, economice şi sociale
din fosta capitală imperială. În pa-
ralel, Caius Brediceanu a urmat

cursuri de filozofie la Universitatea
din Paris. Pe când Imperiul Austro-
Ungar apunea, iar la 30 octombrie
1918 se constituia Consiliul Naţio-
nal Român şi Garda Naţională din
portul Pola, Caius Brediceanu era
căpitan de artilerie de coastă în por-
tul croat.

Terminate studiile, tânărul Caius
Brediceanu s-a întors în Banat şi s-
a dedicat carierei politice. S-a în-
scris mai întâi în mişcarea
naţională, sprijinind candidatura ta-
tălui său. A participat la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia,
unde a fost desemnat notar al isto-
ricei şedinţe din Sala Unirii. A fost
ales membru în Marele Sfat Naţio-
nal Român. În 1919 a fost numit
subsecretar de stat la Ministerul de
Externe şi a fost ales delegat al Ro-
mâniei la Conferinţa de Pace de la
Paris în calitate de expert tehnic
pentru probleme etnografice şi geo-
grafice şi, desigur, de reprezentant
al Banatului.

La Paris, Caius Brediceanu a fost
iniţiat pe 4 august 1919, alături de
Traian Vuia, în loja „Ernest Renan”
aparţinătoare Marelui Orient Fran-
cez din Paris. Din ultimele cercetări
de arhivă reiese apartenenţa lugo-
jeanului Caius Brediceanu şi la ma-
soneria regulară, mai exact la
Lojele Ioanite ce ţineau de Marea
Lojă Simbolică a Ungariei pentru
ca mai apoi să se grupeze în Marea
Lojă Simbolică a României. Într-un
document din 1933 ce provine din

arhivele Ministerului de Externe al
Republicii Italiene se specifică
apartenenţa la grupul fondator al
Lojelor Ioanite (cu siguranţă se re-
feră la Marea Lojă Simbolică a Ro-
mâniei cu sediul la Braşov) care
activa în Transilvania.

După Conferinţa de Pace de la
Paris a practicat doi ani avocatura
la Bucureşti, împreună cu prietenul
său, viitorul diplomat Ion Lugo-
şianu, şi au locuit în acelaşi imobil
cu preşedintele Partidului Naţional,
Iuliu Maniu, viitorul preşedinte al
Partidului Naţional Ţărănesc. Bre-
diceanu a îndeplinit funcţia de sub-
secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Străine în cabinetul Ion
I. C. Brătianu (1919), apoi a fost
ministru de stat în guvernul conser-
vatorului Take Ionescu (17 decem-
brie 1921 – 17 ianuarie 1922) şi
deputat în parlament în 1919 şi
1926-1927.

Studiile, experienţa şi susţinerea
politică a bănăţeanului prefigurau
ascensiunea într-o carieră diploma-
tică de excepţie, care va veni în
chip firesc, în perioada de maturi-
tate. Cariera diplomatică şi-a înce-
put-o ca ministru al României în
Argentina (cu sediul la Rio de Ja-
neiro), din 15 martie 1928 fiind
numit ministru şi în Brazilia. Din
cauza problemelor de sănătate, a
fost transferat ministru la Vatican,
unde a rămas în perioada 16 iunie
1929 – 1 martie 1930. Rămâne la
Roma până către primăvara anului

1930, de la 1 martie fiind numit mi-
nistru plenipotenţiar al României la
Viena, unde-şi va îndeplini însărci-
nările diplomatice până la 1 noiem-
brie 1936. În această nouă
însărcinare, Brediceanu va face tot
ceea ce-i va sta în puteri pentru a
îmbunătăţi relaţiile româno-aus-
triece, intrate deja pe un făgaş fa-
vorabil, bănăţeanul arătându-se
fericit şi mândru că se află la Viena
în calitate de Königlich rumänis-
cher Gesandle, trimisul regelui Ro-
mâniei.

După retragerea de la Viena (1
noiembrie 1936), a plecat în ultima
misiune diplomatică la Helsinki,
unde va rămâne până la 1 mai
1939. Retras la Sibiu la începutul
războiului, în perioada 1940-1946,
a locuit pe str. Ioan Codru Drăgu-
şanu, la nr. 5, în aceeaşi casă cu Lu-
cian Blaga, soţia acestuia, Cornelia
(Brediceanu) şi fiica, Dorli. Aici,
Caius Brediceanu a continuat să
aibă dese întâlniri cu Alexandru
Vaida-Voevod, de care-l lega o
mare prietenie încă din studenţie,
de la Viena. S-a stins din viaţă în
1953. (Bibliografie folosită: Florin
Şinca, Un strălucit diplomat român
la Viena ..., în Analele Universităţii
Creştine „Dimitrie Cantemir”, an 1,
nr.1, 2010)

Răzvan Pinca

Personalităţi lugojene
Caius Brediceanu, om politic şi diplomat român

Primăria Municipiului Lugoj, Biblioteca Mu-
nicipală Lugoj şi Banat Art au organizat vineri,
18 ianuarie, de la ora 17.00, în Sala de Consiliu
a Primăriei, întâlnirea cu scriitorul prof. univ. dr.
Victor Neumann, cu ocazia lansării la Lugoj a
volumului „Interculturalitatea Banatului”, volum
apărut la Editura ArtPress din Timişoara, în
2012. Cartea a fost prezentată de prof. univ. dr.
Nicolae Ţăran, prof. univ. dr. Miodrag Milin şi
prof. Simona Avram; moderator: Henrieta Szabo.

Lugojenii au avut din nou bucuria de a se în-
tâlni cu Victor Neumann (născut la Lugoj), isto-
ric şi filozof al culturii, profesor de istoria
modernă a României şi istoria modernă a Europei
la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Uni-
versităţii de Vest din Timişoara, autorul unor cărţi
de referinţă în domeniul istoriei şi al teoriei isto-
riei. Victor Neumann a contribuit cu articole şi
studii la numeroase reviste ştiinţifice şi volume
colective de prestigiu din România şi din lume
(SUA, Marea Britanie, Germania, Franţa, Unga-
ria, Serbia, Bulgaria, Israel), fiind şi co-fondator
– împreună cu profesorul Armin Heinen de la
Universitatea din Aachen – şi director (din 2008)
al Şcolii Doctorale Internaţionale de Istorie Con-
ceptuală „Reinhart Koselleck” din cadrul Univer-
sităţii de Vest din Timişoara. Pentru deosebita sa
contribuţie ştiinţifică, a primit premii şi distincţii
în activitatea ştiinţifică, didactică şi artistică.

În ceea ce priveşte colaborarea Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj, a Bibliotecii Municipale Lugoj
şi a Asociaţiei Banat Art cu prof. univ. dr. Victor 

Neumann, putem menţiona două întâlniri foarte
ineteresante organizate la Lugoj: este vorba des-
pre dezbaterea „De ce o istorie a Banatului?”, pe
baza cărţii „Identitate şi cultură – Studii privind
istoria Banatului”, din 10 iunie 2010, de la Gale-
ria „Pro Arte”, dezbatere care a fost urmată de
expoziţia „Banatica”, din colecţia dr. Thomas
Remus Mochnacs. Apoi, o altă întâlnire intere-
santă cu Victor Neumann a fost cea din 28 iunie
2011, din Sala de Consiliu a Primăriei Munici-
piului Lugoj, o dezbatere pe baza cărţii „Istoria
României prin concepte (Perspective alternative
asupra limbajelor social-politice)” şi a cărţii
„Cinci concepte ale gândirii politice româneşti”,
dezbatere la care au participat şi studenţii Şcolii
Doctorale de Istorie Conceptuală „Reinhart Ko-
selleck” din cadrul Universităţii de Vest Timi-
şoara.

Adriana Weimer

Întâlnire cu prof. univ. dr.
Victor Neumann la Lugoj

Biblioteca Municipală
Lugoj, Casa de Cultură a Mu-
nicipiului Lugoj şi Cenaclul &
Revista „Banat” Lugoj organi-
zează o dublă lansare de carte
şi o întâlnire cu scriitorul Ma-
rius Ghilezan – cu volumul de
poezie „Medi, cu ochiul sti-
clos” (al doilea volum de poe-
zie al scriitorului) – şi cu
scriitorul George Lână – cu
volumul bilingv de poezie
„Tulpina mea nevăzută”/“My
Unseen Stem”. Cărţile vor fi
prezentate de Simona Avram,
Cristian Ghinea, Ela Iakab şi
Adriana Weimer; moderator:
Henrieta Szabo. Lansarea
celor două volume de poezie

va avea loc vineri, 25 ianuarie,
de la ora 17.00, în Sala de
Consiliu a Teatrului Munici-
pal „Traian Grozăvescu” din
Lugoj.

Despre volumul „Medi, cu
ochiul sticlos”, Cristian Ale-
xandru scrie în recenzia pos-
tată pe www.bookiseala.ro:
„[…] este un volum multicul-
tural. Poeziile lui Marius Ghi-
lezan sunt clare, profunde şi
enigmatice. Clare pentru că
transmit un mesaj din mai
multe culturi. Profunde pentru
că fiecare cultură are origina-
litatea şi trăirea sa interioară.
Enigmatice pentru că necu-
noscutele unei culturi sunt

taina civilizaţiilor trecute şi
viitoare. Volumul este un jur-
nal iniţiatic, o călătorie
binom”. Iubitorii lugojeni de
literatură au asistat la lansarea
primului volum de poezie
semnat de scriitorul Marius
Ghilezan – „Ţigara unui viitor
de paie” – volum lansat la Ga-
leria „Pro Arte” din Lugoj în
27 iunie 2011. Tot atunci, a
avut loc şi lansarea celor două
volume „Scara leilor”, sem-
nate de scriitoarea Doina Uri-
cariu, cele trei cărţi fiind
prezentate şi de regretatul nos-
tru coleg, criticul literar Con-
stantin Buiciuc.

Adriana Weimer

Marius Ghilezan şi George Lână
– dublă lansare de carte la Lugoj
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Marţi, 15 ianuarie, în Sala de
Consiliu a Primăriei Municipiu-
lui Lugoj a avut loc o întâlnire
între reprezentanţi ai Nabucco
România şi ai comunităţii lo-
cale. Scopul întâlnirii a fost
prezentarea proiectului Na-
bucco, dar şi a procesului de
evaluare a impactului de mediu
şi social al acestuia.

Proiectul Nabucco vizează
traversarea Bulgariei, Româ-
niei, Ungariei şi Austriei cu o
conductă de gaze cu diametrul
de 122 cm şi o lungime de
1.325 km, având o capacitate
tehnică de transport de 10 - 23
miliarde mc/an. Circa 472 kilo-
metri vor fi pe teritoriul Româ-
niei. Conducta va facilita
diversificarea surselor de gaze
în ţările pe care le traversează
prin transportul gazelor de la
zăcămintele situate în zona
Mării Caspice către terminalul
central-european de gaz, cu sta-

ţii de preluare în fiecare ţară de
tranzit. Lucrările de construcţie
a conductei vor demara în cur-
sul anului 2015 şi se vor fina-
liza în 2018.

În deschiderea întâlnirii,
prof. ing. Francisc Boldea, Pri-
marul Municipiului Lugoj, a
adresat un cuvânt de salut par-
ticipanţilor la întâlnire şi i-a
asigurat pe responsabilii pro-
iectului de sprijinul municipa-
lităţii în relaţia dintre cei
implicaţi în realizarea proiectu-
lui şi comunitatea locală care
va fi afectată. 

Din partea Nabucco Româ-
nia, domnul Rareş Mitrache a
prezentat proiectul şi principa-
lele preocupări ale consorţiului
legate de persoanele din comu-
nităţile locale afectate de im-
plementarea proiectului.
Studiul de impact socio-econo-
mic va fi realizat de către
Metro Media Transilvania. În

legătură cu importanţa studiu-
lui socio-economic a vorbit Ra-
luca Hirian, director pentru
studii calitative în cadrul Metro
Media Transilvania, care a pre-
zentat succint metodologia de
lucru în realizarea studiului cu
referire concretă la comunitatea
locală lugojeană.

În încheiere, au fost adresate
întrebări de către reprezentanţii
comunităţii locale şi s-au adus
clarificări asupra unor puncte
abordate pe parcursul prezentă-
rii. Reprezentanţii consorţiului
Nabucco au informat că pe vii-
tor vor mai avea întâlniri cu co-
munităţile locale de pe traseul
conductei, fiind subliniată
preocuparea pentru diminuarea
unor potenţiale efecte negative
asupra factorului social generate
de procesul de construcţie a
conductei.

Aurel Jurubiţă

Nabucco România s-a întâlnit 
cu reprezentanţi ai comunităţii locale

În acest an, municipa-
litatea are pe agenda
de lucru mai multe

proiecte cu finanţare ne-
rambursabilă aflate în di-
verse stadii de
implementare, evaluare
sau pregătire.

Proiect social pentru copiii aflaţi
în situaţii de risc

În 19 noiembrie 2012 a fost semnat
contractul de finanţare cu Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
pentru implementarea proiectului inti-
tulat „Centru de zi pentru copiii aflaţi
în situaţii de risc din municipiul Lugoj,
judeţul Timiş”.

Obiectivul general al proiectului îl
constituie îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă ale copiilor aflaţi în situaţii de
risc social din municipiul Lugoj prin
înfiinţarea unui Centru de zi pentru în-
grijirea acestora pe strada A. D. Xeno-
pol, nr. 5.

Prin înfiinţarea acestui Centru de zi
se urmăreşte: acordarea de asistenţă

medicală şi psihologică pentru 15 copii
aflaţi în situaţii de risc social; consi-
liere psihologică pentru 15 familii cu
copii în situaţii de risc; program edu-
caţional şi recreativ pentru 15 copii din
Lugoj. Beneficiarii direcţi ai serviciilor
furnizate vor fi 15 copii cu vârste cu-
prinse între 3 şi 14 ani, care provin din
familii dezavantajate socio-economic
şi ai căror părinţi fac faţă cu greu difi-
cultăţilor cotidiene, existând riscul se-
parării copilului de familia sa.

Valoarea totală a proiectului se ri-
dică la 113.452 Euro. Asistenţa finan-
ciară nerambursabilă este de 79.885
Euro (85,38%), iar contribuţia proprie
a municipalităţii 13.674 Euro
(14,62%). TVA aferentă finanţării şi
alte taxe sunt de 19.893 Euro. Durata
de implementare a proiectului este de
14 luni.

Păstrarea şi promovarea tradiţii-
lor folclorice

Un alt proiect câştigat de Lugoj a
fost depus împreună cu municipalită-
ţile Reşiţa şi Veliko Gradište (Ser-
bia). Intitulat „NESTEMATE ALE
TEZAURULUI FOLCLORIC RO-
MÂNESC ŞI SÂRBESC”, proiectul a
fost depus în cadrul Programului IPA
de Cooperare Transfrontalieră Ro-

mânia-Republica Serbia.
Obiectivul general îl constituie

dezvoltarea unor relaţii sociale şi cul-
turale durabile în zona de graniţă ro-
mâno-sârbă. Obiectivul specific
vizează păstrarea şi promovarea tradi-
ţiilor culturale specifice zonei de gra-
niţă româno-sârbe, prin organizarea
unor festivaluri folclorice în Reşiţa,
Lugoj şi Veliko Gradište.

Bugetul total al proiectului este
325.206,40 Euro, municipalităţii lugo-
jene revenindu-i 104.672,80 Euro. Fi-
nanţarea nerambursabilă pentru Lugoj
este de 102.579,34 Euro (98%), iar
contribuţia proprie este de 2.093,46
Euro (2%). Proiectul are o durată de
implementare de 12 luni. Contractul de
finanţare urmează să fie semnat în pe-
rioada imediat următoare.

Proiect privind originea comună
a numelui

Anul trecut, municipiul Lugoj a
iniţiat o serie de contacte cu municipa-
litatea Lugo din Galiţia (Spania) în ve-
derea realizării unei înfrăţiri. La
începutul lunii septembrie 2012, cola-
borarea dintre cele două municipalităţi
s-a concretizat în primul proiect
comun, fiind depusă o cerere de finan-
ţare în cadrul programului Europa pen-

tru Cetăţeni. Ca şi parteneri în acest
proiect mai sunt Consiliul Local Louth
din Irlanda şi oraşul Lugo din Italia.

Titlul proiectului este LughNET,
iar scopul principal al acestuia este de
a crea o reţea a oraşelor şi zonelor geo-
grafice care poartă numele zeului cel-
tic Lugh (Lugus), cunoscut ca un
artizan şi patron al meşteşugurilor,
pentru a-şi înţelege mai bine istoria şi
cultura comună şi pentru a dezvolta re-
laţii de cooperare pe termen lung. Pro-
iectul se va axa pe originile celtice ale
fiecărui partener, dezvoltarea şi istoria
lor în contextul actual european şi în-
tărirea legăturilor comune dintre cetă-
ţeni. Perioada de implementare este de
12 luni, iar valoarea totală a proiectului
se ridică la 47.000 Euro. Proiectul este
în evaluare în momentul de faţă.

Proiect de turism depus de ad-
ministraţia lugojeană

Primăria Municipiului Lugoj a
depus la mijlocul lunii decembrie 2012
un proiect de finanţare în cadrul Pro-
gramului Operaţional Regional, Axa
prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului.

Obiectivul general este crearea şi
dotarea unui Centru Naţional de Infor-
mare şi Promovare Turistică în vede-

rea dezvoltării turismului şi creşterii
numărului de turişti în Municipiul
Lugoj şi în zonele limitrofe. Durata de
implementare a proiectului este de 12
luni. Valoarea sa totală se ridică la
626.180,62 lei, contribuţia municipa-
lităţii lugojene fiind de 10.121,12 lei.

La mijlocul lunii ianuarie 2013,
proiectul a trecut de prima fază a eva-
luării, şi anume cea a conformităţii ad-
ministrative şi a eligibilităţii, şi a intrat
în etapa de evaluare tehnică şi finan-
ciară.

Parc fotovoltaic în municipiul
Lugoj

În fine, un proiect de mare anver-
gură a fost demarat în 2012, vizând în-
fiinţarea unui parc fotovoltaic pe o
suprafaţă de 3 hectare la ieşirea din
Lugoj spre Reşiţa.

Anul trecut au fost realizate docu-
mentaţia tehnico-economică şi cererea
de finanţare cu titlul „Parc solar în
Municipiul Lugoj, judeţul Timiş”. În
2013 se aşteaptă deschiderea liniei de
finanţare, urmând ca proiectul să fie
depus în cadrul Programului Operaţio-
nal Sectorial „Creşterea Competitivi-
tăţii Economice”. Valoarea investiţiei
se ridică la aproape 38 milioane de lei.

Raoul Rusalin

Proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru 2013

La sfârşitul acestei luni, oraşul nostru va
găzdui pentru prima oară tradiţionala ma-
nifestare „Degustarea Cârnaţilor Bănă-
ţeni”, care continuă vechea tradiţie a
şvabilor bănăţeni - „Worschtkoschtprob”.
Acest eveniment va fi organizat de Primă-
ria Municipiului Lugoj, alături de publi-
caţia Banater Zeitung, Restaurantul
Royal, Forumul German şi Consulatul
German din Timişoara. Manifestarea va
avea loc joi, 31 ianuarie, începând cu ora
12.00, şi va fi găzduită de Restauranul

Royal. Sunt aşteptate să participe atât
firme, cât şi persoane fizice. Cârnaţii vor
fi degustaţi de un juriu, iar la final vor fi
acordate premii. „Împreună cu Forumul
German, cu ziarul Banater Zeitung şi cu
Consulatul German sperăm să organizăm
un eveniment cât mai reuşit, care să reu-
nească producătorii locali de cârnaţi tra-
diţionali şi care să constituie o atracţie
aparte pentru locuitorii Lugojului”, a de-
clarat primarul Francisc Boldea.

Liviu Savescu

Degustarea Cârnaţilor Bănăţeni la Lugoj Unirea Principatelor Române 
– Simpozion aniversar

Cu ocazia aniversării a 154 de ani de la Unirea Principatelor Ro-
mâne, în data de 24 ianuarie, Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj or-
ganizează un simpozion în colaborare cu Grupul Şcolar „Aurel
Vlaicu”. Alocuţiunile referitoare la reformarea instituţională pe baze
moderne a statului român, la personalitatea domnitorului Alexandru
Ioan Cuza şi principiile politicii sale interne şi externe vor fi susţinute
în faţa elevilor de muzeograful Daciana Vuia şi profesorii Marcel Dră-
gan şi Ibolya Şipoş.

Manifestarea, ce urmăreşte familiarizarea elevilor lugojeni cu im-
portanţa contextului intern şi internaţional al înfăptuirii Unirii celor
două principate româneşti, are loc pe data de 24 ianuarie, ora 12.00,

la Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu”. Daciana Vuia
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HOTĂRÂREA
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Lugoj pentru anul  fiscal 2013

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2013, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,  care

cuprinde impozitele şi taxele locale pentru anul 2013;
b) cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii, în cazul unei clădiri care

a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, prevăzută la art. 253 alin. (2) din
Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi completată, se stabileşte la 1,5%;

c) – cota de impozitare care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în con-
tabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, se stabi-
leşte la 12% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă;

- cota  de impozitare care se aplică la valoare de inventar a clădirii înregistrată în contabi-
litatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, se stabileşte
la 35% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

d) cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 270 alin. (4) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată, se stabileşte la 2,8%;

e) cota taxei hoteliere, prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, modificată şi completată, se stabileşte la 1,%, fiind aplicată asupra tarifului de cazare practicat
de unităţile de profil. Numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră este egal cu numărul
zilelor de cazare.

Art.2. (1) Bonificaţia pentru persoanele fizice prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin.
(2) şi  art. 265 alin. (2) din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată, se
stabileşte după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, 10%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, 10%.
(2) Bonificaţia pentru persoanele juridice prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi

art. 265 alin. (2) din Legea  nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi completată, se stabileşte
după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, 10%;

b) în cazul impozitului pe teren, 10%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, 10%.
Art.3. (1) Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, de-

claraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de zile de la data
instalării acestora sau, după caz, de la data modificării ori desfiinţării acestora.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale se sancţionează cu a 1.116  lei în cazul per-

soanelor juridice;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei

în cazul persoanelor fizice şi de la 1.116 la 2.784 lei în cazul persoanelor juridice.
Art.4. (1) Procedura de acordare a facilitaţilor fiscale categoriilor de persoane fizice pre-

văzute la art. 286 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată,
este prevăzută în Anexa nr. 2. 

(2) Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire da-
torat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu pentru anul 2013 este prevăzută în Anexa
nr. 3.

Art.5. Taxele speciale sunt prevăzute în Anexa nr. 4.
Art.6. Procedura de eliberare a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie

publică  este prevăzută în Anexa nr. 5.
Art.7. Lista care cuprinde actele normative prin care s-au instituit impozitele şi taxele locale

şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe
este prevăzută în Anexa nr. 6.

Art.8. Lista care cuprinde actele normative şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului
Lugoj în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale este prevăzută în Anexa nr.7.

Art.9. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2013.
Art.10. Îndeplinirea  prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului impozite

şi taxe.

Nr. 131 din 28.12.2012

ANEXA  nr. 2
la H.C.L nr. 131 din 28.12.2012

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale conform prevederilor legale
Conform prevederilor art. 286 din codul fiscal

„Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia
pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit.

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia
pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit.

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau
o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim
brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe
clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi auto-
rizaţiei de construire sau o reducere a acestora.

Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute mai sus, se aplică persoanei res-
pective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele
justificative în vederea scutirii sau reducerii.”

Pentru anul fiscal 2013

Art. 1            Beneficiază de reducere sau scutire de plată a impozitului pe clădiri şi teren , per-
soanele fizice al căror venit net mediu lunar (pe întregul an ) este mai mic decât salariul minim brut
pe tara ,sau persoanele care constituie cazuri sociale deosebite.

Art. 2   Scutirea sau reducerea de plată a impozitului pe clădiri si teren se acordă proprietarului,
proporţional cu cota de proprietate.  

Scutirea sau reducerea de impozit pe clădiri şi teren se va acorda numai acelor contribuabili care
îndeplinesc cerinţele art. 1 în următoarele condiţii:

contribuabilul care solicită facilitatea fiscală să aibă domiciliul stabil înscris în actele de identitate,
la adresa la care se află imobilul aflat în proprietatea acestuia, cu destinaţia de locuinţă 

contribuabilul care solicită facilitatea fiscală să deţină în proprietate o singură clădire, teren in-
travilan şi extravilan în suprafaţă totală de până la 2 ha. 

contribuabilul care solicită facilitatea fiscală  să nu deţină în proprietate mijloace de transport
contribuabilul care solicită facilitatea fiscală  să nu figureze cu datorii la bugetul local.
În cazul în care contribuabilul este proprietar în cotă parte a imobilului cu alte persoane decedate,

scutirea sau reducerea se acordă după dezbaterea procedurii succesorale.

Art. 3             Scutirea sau reducerea de impozit pe clădiri şi teren se va acorda pe baza cererii
contribuabilului proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare
celei în care se solicită în scris facilitatea fiscală.

Facilitatea se aprobă cu condiţia achitării debitelor restante,dobânzilor şi majorărilor afe-
rente.

Actele care atestă situaţia fiscală a contribuabilului şi care vor însoţi cererea acestuia  vor fi, după
caz, următoarele:

actul de identitate al contribuabilului ;
adeverinţa de venit din lunile anterioare depunerii cererii (cupon de pensie, adeverinţe de salariu

net, cupon de şomaj, s.a.);
Art. 4 Facilităţile fiscale pentru plata impozitului pe clădiri şi teren  se vor acorda după

cum urmează :
scutire totală, pentru contribuabilii al căror venit net mediu lunar este cuprins între 0-450 lei ;
reducere cu 80 %, a cuantumului impozitului pe cladiri si teren stabilit, pentru contribuabilii al

căror venit net lunar este cuprins între 451- 650 lei ;
reducere cu  65%, a cuantumului impozitului pe cladiri si teren stabilit, pentru contribuabilii al

căror venit net lunar este cuprins între 651 - salariul minim brut pe tara  ;
În cazul în care o clădire este deţinută în proprietate de soţ-soţie, în întregime sau în cotă parte,

scutirea sau reducerea se acordă unuia, luând în calcul venitul mediu al ambilor soţi şi îndeplinind
cumulativ ambii condiţiile prevăzute la art. 2. 

În cazul în care o clădire este deţinută în proprietate de un student, în întregime sau în cotă parte,
scutirea sau reducerea se acorda in condiţiile prevăzute la art. 2. Nu se iau în calcul veniturile obţinute
din burse  de orice tip şi alocaţiile de stat, pensiile alimentare sau alte asemenea.

Art. 5             Persoanele care nu realizează venituri vor beneficia de facilităţi fiscale, în condiţiile
în care se află în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

Art. 6             Contribuabilii care în cursul anului se încadrează în situaţia de a nu mai realiza ve-
nituri pot depune cerere pentru acordarea de facilităţi, insoţită de actele doveditoare a veniturilor rea-
lizate în lunile anterioare.

Facilitatea li se acordă în luna decembrie 2013 dacă venitul mediu lunar pe perioada ianuarie -
noiembrie 2013 se încadrează în prevederile prezentei proceduri, începând cu data de întâi a lunii ur-
matoare depunerii cererii ,cu conditia sa  aiba debitul achitat lazi. Intrucat facilitatea se va acorda in
luna decembrie , cumulandu-se accesorii pe aceasta perioada, tot in cursul lunii decembrie se va
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ANEXA  nr. 3
la H.C.L nr. 131 din 28.12.2012

Procedura, criteriile si condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de
către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu pentru anul 2013

1. Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de reducere  scutire, după caz,  dar nu mai
mult de 750 lei, la plata impozitului datorat pentru locuinţa de domiciliu, in cazul in care aceştia se
obligă ca in anul in care beneficiază de această facilitate fiscala (2013) să realizeze următoarele lu-
crări:

-   înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan
- înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă, refacerea acoperişurilor vechi

tip şarpantă
-   izolatii termice şi hidro la faţadele şi terasele imobilelor
-  refacerea faţadelor imobilelor (retencuire, zugrăvire, alte soluţii tehnice cât şi refacerea

faţadelor unde există tencuială si ornamente).
Se va solicita Autorizatie de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monu-

ment istoric precum si pentru inlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă.
2. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabili ce beneficiază de scutire, in

cursul anului 2013.
3. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, certificată de

copia buletinului de identitate a solicitantului., cu exceptia locuintelor cuprinse in programul de rea-

bilitare termica .
Nu se acordă scutire in cinci ani consecutivi  pentru executarea aceluiaşi tip de lu-

crare
4. După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea trebuie să depună documente

justificative la Compartimentul Urbanism Amenajarea teritoriului  : copii de pe facturi si chitanţe fis-
cale, copii de pe buletinele de identitate ale proprietarilor cu adresa de domiciliu, copie autorizaţie
de construire (daca este cazul), extras de carte funciară in extenso nu mai vechi de 30 de zile in copie
(pentru Asociatii de Proprietari), tabele cu persoanele care fac parte din Asociatia de Proprietari, sem-
nat si ştampilat de către administrator si fotografii realizate inainte şi după terminarea lucrărilor.

5. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, in cazul in care la data depunerii cererii
de solicitare a scutirii, nu figurează in evidenţele fiscale cu rămăşită. Verificarea indeplinirii acestei
conditii se va realiza de catre Serviciul Impozite si Taxe.Cererea se depune la Compartimentul Ur-
banism  Amenajarea teritoriului .

6. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru intreg anul 2013, de către-
Serviciul Impozite şi Taxe ,  pe baza referatului intocmit de către Compartimentul Urbanism   Ame-
najarea teritoriului.

acorda in baza prezentei proceduri scutire la plata majorarilor de intirziere. 
Art. 7             Venit mediu lunar în aplicarea prezentei proceduri înseamnă media venitului re-

alizat într-un an de contribuabilul care solicită facilitatea. La data depunerii cererii se calculează
media pentru lunile anterioare depunerii cererii. 

Veridicitatea celor declarate va fi verificată în anul urmator celui pentru care au fost acordate fa-
cilitatile fiscale prin următoarele mijloace:

-  prin anchetă socială efectuată de serviciul de specialitate.
- prin solicitare adresată în scris Administraţiei Financiare Lugoj, însoţită de tabelul nominal al

persoanelor, pentru comunicarea veniturilor obţinute din activităţi independente, cedarea folosinţei
de bunuri, etc.(răspunsul va fi primit în maxim 30 zile)

- prin solicitarea scrisă adresată serviciului specializat însoţită de tabelul nominal al persoanelor,
pentru comunicarea faptului că acestea beneficiază sau nu de ajutor social conform Legii 416/2001

-   prin solicitarea de înscrisuri oricăror instituţii
- prin verificarea veniturilor realizate de contribuabilul beneficiar al facilităţii pe perioada intre-

gului an.
Art. 8  Beneficiarii de facilităţi fiscale sunt obligaţi să anunţe în termen de 15 zile orice modificare

a stării civile şi materiale la Serviciul  Impozite şi Taxe .
Beneficiarii de facilităţi fiscale sunt obligaţi să depună în cursul lunii ianuarie pentru anul prece-

dent, dovada veniturilor realizate în întregul an precedent la Serviciul Impozite şi Taxe 
Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine anularea facilităţii fiscale acordate de la data

acordării acesteia, iar în cazul decesului de la data producerii modificării, fără  Hotărârea Consiliului
Local, anularea efectuându-se din oficiu de Serviciul Impozite şi Taxe .

Art. 9             Persoanele fizice care constituie cazuri sociale deosebite, sau studenţii, vor bene-
ficia de scutire a impozitului pe cladiri şi terenuri, deţinute în proprietate, folosite ca domiciliu , prin
Hotărârea Consiliului Local.

Art. 10           Persoanele cărora în urma verificărilor efectuate, li se recalculează sau anulează
facilitatea acordată pentru anul în curs, datorită faptului că  nu şi-au respectat obligaţiile asumate la
depunerea cererii , nu vor putea beneficia de facilităţi fiscale în anul urmator.

Art.11 Termenul de soluţionare al cererilor este de 45 zile de la data înregistrării cererii la Ser-
viciul Impozite si Taxe .

Art.12 Aprobarea sau anularea , facilităţilor fiscale , precum şi respingerea cererii se face de
seful Serviciului Impozite şi Taxe .

CĂTRE,
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE  

ŞEF SERVICIU

Subsemnatul__________________________şi soţul/soţia ___________________cu domiciliul
stabil în ___________ str. ____________________ nr. ______ bl. ____ sc. ____ ap. ____ posesor al
CI/BI seria ____ nr. _______________ CNP _______________________________, respectiv
soţul/soţia cu domiciliul stabil în ___________ str. ____________________ nr. ______ bl. ____ sc.
____ ap. ____ posesor al CI/BI seria ____ nr. _______________ CNP
_______________________________,  prin prezenta solicit acordarea de facilităţi fiscale pentru
anul 2013 în conformitate cu art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru singurul imobil
ce-l am în proprietate, situat în Lugoj str.__________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ ap. ____.

Solicit aceasta întrucât venitul meu lunar este de ______________________ .
Anexez documentele doveditoare pentru lunile________________________ .
Declar pe propria raspundere ca nu deţin în proprietate atât eu cât şi soţul/soţia alte clădiri, supra-

feţe de teren mai mari de 2 ha. şi mijloace de transport , că nu realizez alte venituri.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv decla-

rarea necorespunzatoare a adevărului facută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închi-
soarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele, imformaţiile şi
documentele prezentate corespund realităţii.

Mă oblig să aduc la cunoştiinţa Serviciului Impozite şi Taxe, orice modificare intervenită a ve-
niturilor realizate sau a bunurilor mobile şi imobile deţinute , în termen de 15 zile de la data modo-
ficării . 

Mă oblig să aduc la Serviciului Impozite şi Taxe ,  in cursul lunii ianuarie 2014 pentru anul pre-
cedent ,dovada veniturilor realizate in intregul an  2013.

Cunoscând prevederile prezentei ,daca nu respect obligatiile asumate la depunerea ce-
rerii , nu voi putea beneficia de facilitati in anul urmator.Totodata imi vor fi anulate facilitatile
acordate pentru anul 2013 .

Data_______2013 Semnătura 

Întocmirea actelor de stare civilă pri-
vind pe cetăţenii români aflaţi în străină-
tate se face la misiunile diplomatice, la
oficiile consulare de carieră ale Româ-
niei sau la autorităţile locale compe-
tente. Cetăţenii români aflaţi  în
străinătate pot solicita înscrierea în re-
gistrele de stare civilă române, de la mi-
siunile diplomatice sau oficiile consulare
de carieră ale României, a certificatelor
de stare civilă eliberate de autorităţile
străine, care îi priveşte, în cazul în care
înregistrarea actului sau faptului de stare
civilă a fost făcută în prealabil la autori-
tatea din statul în care aceştia se află; în-

scrierea se face cu aprobarea şefilor mi-
siunilor diplomatice sau ai oficiilor con-
sulare, iar refuzul acestora se motivează.

Şefii misiunilor diplomatice şi ai ofi-
ciilor consulare de carieră ale României
încheie căsătorii  între cetăţeni români
sau dacă unul dintre viitorii soţi este ce-
tăţean român, daca aceasta este în con-
cordanţă cu legislaţia ţării  în care sunt
acreditaţi  şi  dacă cel puţin unul dintre
viitorii soţi, cetăţean român, are domici-
liul sau reşedinţa în circumscripţia con-
sulară a misiunii diplomatice ori a
oficiului consular.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor

români, întocmite de autorităţile străine,
au putere doveditoare în ţară numai dacă
sunt înscrise sau transcrise în registrele
de stare civila române. Transcrierea cer-
tificatelor şi a extraselor de stare civilă
se efectuează cu aprobarea primarului
unităţii  administrativ-teritoriale de la
locul de domiciliu al solicitantului,  cu
avizul prealabil al serviciului public co-
munitar judeţean de evidenţă a persoa-
nei. Cetăţeanul român este obligat ca, în
termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară
sau de la primirea din străinătate a certi-
ficatului sau a extrasului de stare civilă,
să ceară transcrierea acestor acte la ser-

viciul public comunitar local de evidenţă
a persoanelor sau la primăria unităţii ad-
ministrativ-teritoriale în a cărei rază do-
miciliază. Transcrierea certificatelor şi a
extraselor de stare civilă privind cetăţe-
nii români care nu au avut niciodată do-
miciliul în România se face cu aprobarea
primarului sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului
Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoa-
nelor şi Stare Civilă a sectorului I al Mu-
nicipiului Bucureşti, în termen de 60 de
zile de la data depunerii cererii de trans-
criere

Monica-Otilia David

Întocmirea actelor de stare civilă 
ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate
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După debutul excelent de pe teren
propriu, din prima etapă a returului,

când, în faţa unei săli aproape pline,
CSM Lugoj s-a impus absolut me-

ritat cu 3 : 0 (25 :  21,  25 :  10 ş i
25 :  23) în faţa CSU Medicina

Târgu-Mureş,  lugojencele  au
evoluat sâmbătă seara,  la Bucu-
reşt i ,  pe  terenul  echipei  CSM
Bucureşti, echipă care în etapa pre-
cedentă a reuşit să administreze
prima înfrângere liderului campio-
natului – Ştiinţa Bacău.

Chiar dacă au evoluat fără Daniela
Lupescu (accidentată), iar Veronica
Lupaşcu a fost incomplet refăcută,
CSM Lugoj a evoluat foarte bine, în
special în primele două seturi, fiind
la doar o minge de set de 0:2. Cu
toate că au pierdut pînă la urmă cu
3:1, lugojencele nu au dezamăgit.

După ce au surprins pe toţi cei pre-
zenţi în sală prin adjudecarea primu-
lui set, cu 25:21, pe fondul unei
evoluţii sigure şi exacte, voleibalis-
tele de la CSM Lugoj şi-au continuat
evoluţia foarte bună şi în setul se-
cund, fără complexe, conducând în
unele momente şi cu 5 puncte avans.

Totuşi, mai experimentate, având
în componenţă jucătoare de lot naţio-
nal şi 4 jucătoare străine, gazdele de
la CSM Bucureşti au reechilibrat dis-

puta şi după ce au salvat o minge de
set şi de 0:2 au restabilit egalitatea,
după care au câştigat setul cu 28:26.

Odată cu consumarea momentului
psihologic al jocului, din finalul setu-
lui doi, CSM Lugoj a cedat iniţiativa,
permiţând gazdelor să se impună re-
lativ lejer în seturile 3 (25 : 12) şi 4
(25 : 14). Totuşi, lugojencele, aflate la
al treilea sezon consecutiv în elita vo-
leiului feminin, merită credit în con-
tinuare.

Pentru CSM Lugoj au evoluat:
Diana Balintoni, Katarina Jovanovic,
Ioana Vasinca, Ionela Canea, Ivana
Radonjic, Laura Lungu şi Andreea
Ispas (libero). Au mai fost utilizate:
Maria Matei, Veronica Lupaşcu şi
Carmen Grama. Antrenori : prof. Paul
Bogdan şi prof. Horvath Dorin

Rezultat final 3:1 (21:25, 28:26,
25:12, 25:14) pentru CSM Bucureşti.

În etapa următoare, luni, 28 ianua-
rie, CSM Lugoj va întâlni pe teren
propriu, ocupanta locului 3, CS Di-
namo Romprest Bucureşti.

Tiberiu Olteanu

Cu un joc bun la Bucureşti, CSM Lugoj a fost
foarte aproape de a obţine un punct

Vulturii Lugoj au
început pregătirile

Marţi, 15 ianuarie, echipa de fotbal Vulturii Lugoj s-a reunit la
Stadionul Tineretului pentru reluarea antrenamentelor în vederea pre-
gătirii returului Diviziei C, care se preconizează să înceapă la sfârşitul
lunii martie.

La reunirea lotului au participat toţi jucătorii, cu excepţia lui Şer-
ban, care doreşte să se transfere la o echipă din Republica Moldova,
şi a lui Rebenciuc, care va renunţa la activitatea fotbalistică şi va
pleca în Italia.

Preşedintele clubului, Marius Maier, a declarat că se află în trata-
tive cu Vasci (Dumbrăviţa) – fundaş central şi cu Baranyi (Ghiroda)
– golgeterul Diviziei D Timiş. De asemenea, au fost contactaţi şi unii
dintre jucătorii echipei Flacăra Făget, însă deocamdată doar în faza
de discuţii, situaţia de la clubul făgeţean fiind incertă în prezent.

Marius Maier a mai precizat că, din pricina situaţiei financiare
precare, echipa nu va efectua un stagiu de pregătire centralizat, ci se
vor efectua câte 3 – 4 antrenamente pe săptămână, eventual un se-
micantonament pe plan local.

Au fost stabilite mai multe jocuri de pregătire cu Oţelu Roşu, Be-
linţ, Becicherecu Mic, Giarmata (2 jocuri) şi FCM Reşiţa.

De asemenea, conducerea clubului intenţionează să renegocieze
contractele cu jucătorii, iar cei ce nu nu vor accepta ofertele, vor fi
lăsaţi să-şi caute alte echipe. După finalizarea renegocierii contrac-
telor, în funcţie de lotul pe care îl va avea la dispoziţie, antrenorul
Remus Steop (foto) va decide dacă va continua sau nu colaborarea
cu clubul lugojean. Tiberiu Olteanu

Dezvelierea plăcii în
memoria profesorului
emerit Dan Popescu
În data de 24 ianuarie, de la ora 12.00, are loc dezvelirea plăcii în

memoria profesorului emerit Dan Popescu, Cetăţean de Onoare al
Municipiului Lugoj. Profesorul Dan Popescu s-a născut pe data de
13 mai 1921 la Piteşti. Şi-a legat numele de Lugoj, urmând Liceul
„Coriolan Brediceanu”. Ulterior a urmat şi a absolvit cursurile Fa-
cultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, iar în anul 1948 a termi-
nat Academia Pedagogică „Titu Maiorescu”. A ştiut să completeze
activitatea de la catedră cu cea extraşcolară, rodul îndelungatelor
sale cercetări regăsindu-se în articolele publicate în diferite ziare şi
reviste. A susţinut conferinţe cu subiecte istorice în 27 de oraşe din
ţară şi a participat la diferite colocvii, simpozioane şi congrese de
istorie din străinătate. Profesorul Dan Popescu are nouă volume pu-
blicate şi a fost preşedintele filialei Lugoj a Societăţii de Ştiinţe Is-
torice din România, membru fondator al Fundaţiei Europene
Drăgan, membru al Societăţii de Limbă Română din Voivodina,
membru al Consiliului de Onoare al Fundaţiei Culturale Dr. Petras-
sevich, membru titular al „Associazione Degli Storici Europei”
Roma. În semn de recunoaştere a prestigioasei sale activităţi, profe-
sorul Dan Popescu a primit în anul 1998 titlul de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Lugoj, după ce un an mai devreme a fost desemnat
Cetăţean de Onoare al Comunei Nădrag. Profesorul emerit Dan Po-
pescu s-a stins din viaţă la 22 ianuarie 2012 la venerabila vârstă de
91 de ani. Placa comemorativă va fi amplasată pe imobilul în care a
locuit, situat pe str. N. Bălcescu, nr. 11. Ramona Ţăranu

Birou de paşapoarte la Lugoj
În cursul zilei de 15 ianuarie, reprezentanţi ai Direcţiei de Paşapoarte

Timiş au venit la Lugoj în vederea deschiderii unui Birou de Paşapoarte
în oraşul nostru. Locaţia pusă la dispoziţie de către Primăria Lugoj pen-
tru desfăşurarea acestei activităţi se află pe str. Bucegi, la nr. 21, în clă-
direa Şcolii Populare de Artă. Pentru deschiderea acestui birou
administraţia locală va igieniza şi va dota cu mobilier două încăperi: o
sală de aşteptare şi un birou de preluare acte şi eliberare paşapoarte.
Reprezentanţii Direcţiei de Paşapoarte Timiş vor veni periodic la Lugoj,
probabil săptămânal. Momentan, nu se cunoaşte data la care se va des-
chide acest birou. În următoarea perioadă de timp se vor obţine autori-
zaţiile necesare şi se vor stabili cu reprezentanţii Ministerului de
Externe toate condiţiile ce trebuie respectate pentru ca un asemenea
birou să funcţioneze le Lugoj.

Liviu Savescu

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoştinţă că impozi-

tele şi taxele datorate de cetăţeni se pot achita începând cu data
de 07.01.2013 la casieria serviciului, camera 1, la parter, după
următorul program:

LUNI 8,00 – 11,00 11,15 – 15,00
MARTI 8,00 – 11,00 11,15 – 15,00
MIERCURI 8,00 – 11,00       11,15 – 15,00    15,30 – 17,00
JOI 8,00 – 11,00 11,15 – 15,00
VINERI 8,00 – 11,00 11.15 – 14,00
Reamintim contribuabililor care se vor prezenta pentru achi-

tarea impozitelor şi taxelor datorate să aibă asupra lor buletinul
sau cartea de identitate.

Pentru plata cu anticipaţie pe întregul an, până la data de 31
martie, a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport
se acordă o bonificaţie de 10 %.


